
Jöjjön Szentatya, várjuk!  

Még meg sem száradt a festék a vatikáni Ál‐
lamtitkárság levelén, máris elkezdődtek a ká‐
rogások szerte Erdélyországban. Az összetartó
magyar szokása szerint, a vallásszabadság
jegyében, a vérmes nemzetféltés és románutálat
ködébe burkolózva, attól elvakítva néhány em‐
bernek semmi sem jó. Az sem, ha a római
pápa Erdélybe látogat, az sem, ha épp a csík‐
somlyói kegyhelyet keresi fel.
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Gyógymasszőrként is befutott

A bajnokesélyes és kétszeres bajnok Active 7,
a Hargita megyei női kézilabda‐bajnokság él‐
lovasának egyik kiválósága, a 44 éves Dan
(Rendes) Melinda az együttes talán legrégebbi
játékosa. Melinda, aki gyógymasszőrként dol‐
gozik városunkban, a minap a sportpályafu‐
tásáról, családjáról és hivatásáról mesélt.

Maros megyei közéleti lap

Új sorozat, XIII. évfolyam // 2. szám  // 2019. január 24–február 6. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A Károlyi végvár 
és a gróf Károlyi-kastély

Nagykároly Szatmárnémetitől harminchét ki‐
lométerre nyugat‐délnyugatra, százharminc
méter tengerszint feletti magasságban fekszik.
Neve az ótörök eredetű ómagyar karvaly –
köznévből származik. 1264‐ben már létezett,
és a Kaplon nemzetségbeli Károlyi család első
birtokközpontja volt. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A KÖZPONT 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OLVASÓK HŰSÉGÉRE SZÁMÍT.

A képes albumok 
reneszánsza?

Nagy örömömre a közelmúltban olyan könyvek
is láttak napvilágot térségünkben, amelyek
nagyon sok színes fényképet tartalmaznak,
valóságos fotóalbumok, amelyek nem csak a
bennük lévő szöveggel, hanem a fényképekkel
kommunikálnak. Ezek közül hármat lapunk
olvasóinak a figyelmébe is szeretnék ajánlani.

4. old. // KULTÚRA

A MAGYAR NEM, de az angol
kar megalakult az orvosin

Angol nyelvű kar létrehozását kezdeményezte a Marosvásárhelyi Orvosi-, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Műszaki Egyetem szenátusa, a magyar oktatók tudta nélkül. A testület arról
is döntött, hogy Emil Palade román származású Nobel-díjas orvosról nevezik el a marosvá-
sárhelyi felsőoktatási intézményt. Az alábbiakban prof. dr. Benedek Imre egyetemi oktató,
kardiológusnak, dr. Vass Levente, a marosvásárhelyi RMDSZ elnökének, illetve Péter
Ferencnek, a Maros Megyei Tanács elnökének álláspontját ismertetjük az ügy kapcsán.

„Alapvető célom megtaní-
tani a helyes bőrápolást”

Tajti Ildikó, azaz Tindigo neve ismerősen csenghet
azon személyek számára, akiket foglalkoztat a
bőrápolás. Kozmetikusnak tanult, és a Tindigo
Szépségreceptek nevet viselő blogján több száz,
tudományos alapokkal rendelkező bőrápolással
kapcsolatos cikket írt és fordított, Youtube‐videókat
készít, de két könyve is megjelent a témában.

5. old. // TÁRSADALOM



KOS: Ezen a héten a fizikai és mentális energiája rendkívül
magas szinten lesz, melynek köszönhetően különféle tevé‐
kenységekhez támad kedve. Egy régebbi ügyére kell most
nagyobb gondot fordítania, hogy végleg a végére tudjon
járni.
BIKA: Ezekben a napokban átvonuló bolygók hatására
sokkal több szimpátiát és rokonszenvet érez mások iránt.
Érdemes gondolatait egy mérlegelt állapotban tartania.
Így nyitottá lesz új dolgok és személyekkel való ismerke‐
désekre, melyeknek a későbbieknek kiemelt szerepe lesz.
IKREK: Titkos csodálókra tehet szert ezekben a napokban.
Leginkább a megjelenésével, kisugárzásával hívhatja fel
magára a figyelmet. A meglévő programjai mellett most
szakítson időt a barátaira is. A csillagok állásai ezen a
héten nagyon kedvezőek önnek, de negatív hatások is ke‐
veredhetnek a légkörbe. 
RÁK: Ha teheti, végeztessen el egy alapos kivizsgálást. A
magánügyeiben is érdemes napirendre tűznie a rendezni
való ügyeit. Szemtől szembe tisztázza le az ügyeket, míg
még nem késő. Így lezárhatja, végére érhet azon dolgainak,
melyek hol okkal, hol ok nélkül eddig csak folyton bosszúságot
okoztak önnek.
OROSZLÁN: Határidős teendői egyre jobban sürgetik ezen
a héten. Könnyíthet a helyzetén, ha leteszi a válláról a más
terheit, melyeket egy ideje cipel és észre sem veszi, hogy
azt az is bírni tudná, akié. Csupán kényelmi szempontból
könnyebb és egyszerűbb egy kis panaszkodással az ön ha‐
tártalan jószívűségének köszönhetően, ha önre passzolja. 
SZŰZ: Egy távolsági hívás kapcsán sok minden megváltozhat
az életében. Egyik fiatalabb rokona sorsát ön nagyon a
lelkén viseli. Legyen nagyon óvatos ebben az ügyben, mert
könnyen megeshet, hogy azon kapja magát, hogy regulákat
ajánl neki az életről és túlzottan is belefolyik az ő magáné‐
letébe, amivel a mértéket átlépheti.
MÉRLEG: Ez a hét maximális rugalmasságot vár el öntől. A
hét folyamán felmerülhetnek váratlan események, melyek
a tervezett programját felboríthatják. A múltbéli erőfeszí‐
téseinek most már lassan láthatja a kézzelfogható ered‐
ményeit. Az élet most egy fokozott felelősségérzetet ébreszt
önben saját életét és annak több területét illetően.
SKORPIÓ: Ha tanácsot kérnek öntől, bánjon óvatosan
a mondanivalójával, ugyanis bármit is mond, készpénz‐
nek fogják tekinteni. Így önre hárulhat a felelősség a
dolgok végső kimenetelét illetően. Egy régi arc feltűnhet
a múltból. Lehet, hogy felhívja önt telefonon nagy meg‐
lepetést okozva.
NYILAS: Ezen a héten kiemelten foglakoztatják az anyagi
jellegű kérdések. Minden erejét beveti, hogy magasabbra
tehesse a bevételének limitjét. A hét során több fontos ese‐
ményen vesz részt, aminek köszönhetően felgyorsul az idő
az ön számára. Alig jut ideje mindenre, amit szeretne.
BAK: Ezen a héten jót tenne, ha fokozottabban figyelne az
egészségi állapotára. Nem lesz meglepő a mostani bolygó‐
hatások miatt az, hogy a háztartásában javításra szorul
egy‐két dolog. Nagyon figyelmesen kövesse a pénzügyei
állását ebben az időszakban, ugyanis váratlan, akár ok
nélkül, ködös körülmény során, lényeges összegtől válhat
meg, ha nem lesz kellően éber és elővigyázatos. 
VÍZÖNTŐ: A hét során nem fog hiányt szenvedni fizikai,
szellemi energiából, csupán egy kicsit nehezen mehet az,
hogy konkrét célra irányítsa. Az otthoni és a családi köte‐
lékekben lényeges változást ezekre a napokra nem jeleznek
a csillagok.
HALAK: Ezekben a napokban egy együttműködés nagy
bevételekhez juttathatja. Ez pont jó időben érkezik, ugyanis
már tervezget befektetéseket, vásárlásokat. A barátaival a
kapcsolata segítő jellegű, habár az utóbbi időben volt ok
kisebb neheztelésekre önök között.

HAHOTA-KABARÉ 

A Hahota színtársulat to‐
vábbra is várja a nevetni
vágyókat a Hülyeség nem
akadály! című zenés szil‐
veszteri kabaré‐előadására
a Maros Művészegyüttes
előadótermébe. Legköze‐
lebb január 26‐án, szom‐
baton és 27‐én, vasárnap
este 7 órától lehet megte‐
kinteni a nagy sikerű elő‐
adást. Fellépnek: Puskás
Győző, Székely M. Éva, Cseke
Péter, Gönczi Katalin, Kele‐
men Barna, Gáll Ágnes, Sző‐
lősi P. Szilárd és Halmágyi
Éva. Énekel: Bodoni Ildikó.
Rendező: Kovács Levente.
Jegyek elővételben a Maros
Művészegyüttes és a Kul‐
túrpalota jegypénztárában
kaphatók. Műsorrend:
www.hahota.ro

MAROSVÁSÁRHELYEN 
AZ OPERETTISSIMO 

Az Operettissimo együt‐
tes új műsorral készül. A
hungarikumnak minősített
operett és a musical mellett
ezúttal magyar filmslágerek
gazdagítják az előadást,
amely február 1‐jén 19 óra‐
kor a Maros Művészegyüt‐
tes kövesdombi székházá‐
ban látható. Jegyek elővé‐

telben a Maros Művész‐
együttes jegyirodájában hét‐
köznaponként 13–14 és 17–
18 óra között kaphatók,
jegyfoglalás a 0757‐059‐
594‐ es telefonszámon.

SZÉKELYEK
ÉS INTRO SPECTIO 
AZ ANDRÁS LÓRÁNT
TÁRSULATNÁL

Az András Lóránt Társu‐
lat székhelyén január 25‐
én, pénteken, 17 órától Szá‐
raz Miklós György Székelyek
c. könyvének marosvásár‐
helyi bemutatójára kerül
sor, majd ezt követően 19
órától a társulat Introspec‐
tio c. előadását játssza. Az
előadásokra jegyeket a hely‐
színen lehet vásárolni, il‐
letve előzetes jegyfoglalás
a 0754 782 216‐os telefon‐
számon lehetséges.

AZ EGYÜTTÉLÉS 
MŰVÉSZETE 

A marosvásárhelyi Bolyai
téri unitárius egyházközség
szervezésében január 26‐
án, szombaton délelőtt 10
órai kezdettel Férfivá és
nővé teremtette őket – Az
együttélés művészete cím‐
mel tart előadást a Bolyai
téri unitárius templomban
dr. Ferenczi Enikő és dr. Czi‐

re Szabolcs.
OPERÁTÓL OPERETTIG
– RENDKÍVÜLI 
HANGVERSENY 

A szórakoztató zenei fesz‐
tivál január 23‐án, szerdán
19 órakor az Operától ope‐
rettig című rendkívüli hang‐
versennyel folytatódik a
Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Victor Dumanescu,
énekel Diana Tugui szoprán,
Petre Burca basszus, köz‐
reműködik a Marosvásár‐
helyi Állami Filharmónia
vegyes kara és szimfonikus
zenekara. Műsoron: Verdi‐
, Puccini‐, Gounod‐, Doni‐
zetti‐, Zimmer‐, Kálmán
Imre‐, Lehár‐, Arditi‐, Ros‐
sini‐, Löwe‐, Mascagni‐mű‐
vek. A hangversenyre a 13‐
as számú bérletek érvénye‐
sek.

MEDVÉK HETE 
AZ ÁLLATKERTBEN 

A marosvásárhelyi állat‐
kert szervezésében január
28. és február 8. között zaj‐
lik a Medvék hete című
programsorozat, amelyre
alsó tagozatos osztályok je‐
lentkezését várják. A fog‐
lalkozásokra január 25‐ig
jelentkezhetnek a csopor‐
tok. Kapcsolattartó: Halmá‐
gyi Ildikó, telefonszám:
0746‐799‐057.
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Február 2. Karolina, Aida, Mária
Február 3. Balázs, Oszkár
Február 4. Ráhel, Csenge, Jára
Február 5. Ágota, Ingrid
Február 6. Dóra, Dorottya
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .

Telefon: 0265‐250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
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Az erdélyi 
magyarok utolsó 
bástyájának elvesztése

Tegnap (január 15‐én,
szerk. megj.) megrökönyöd‐
ve kaptuk azon hírt, misze‐
rint a Marosvásárhelyi Or‐
vosi, Gyógyszerészeti, Tu‐
domány‐ és Technológiai
Egyetem (így szól az új név,
az egyszerűség kedvéért a
továbbiakban a régi rövidí‐
tést, a MOGYE‐t, használom)
keretén belül megalakult az
angol kar, ahelyett, hogy
megalakult volna a már
olyan rég beígért magyar
orvosi kar. Hogy mindenki
értse, miről is van szó: a
magyar szak, a román szak‐
kal együtt, a román kar ke‐
retén belül működik, ahogy
eddig az angol szak is mű‐
ködött, hiszen évek óta min‐
den egyes alkalommal meg‐
tagadják kérésünket, hogy
a magyar szak egy önálló
magyar kar keretében mű‐
ködjön az egyetemen. De a
még meglepőbb hír, hogy a
régi MOGYE‐t Dr. Emil Pa‐
lade‐ról keresztelik el.

Félreértés ne essen, a
címben szereplő bástya el‐
vesztése csak szimbolikus
kijelentés, mert a MOGYE
közös bástya volt, a többségi
román és a magyar közös‐
ség bástyája. Habár annak
idején a magyar lakosság‐
nak alakították királyi ha‐
tározattal, ma, a globalizá‐
lódás világában, egyértel‐
műen nem kivitelezhető,
hogy csak magyar ajkú
egyetem legyen. Viszont az,
hogy az egyetemen belül
külön magyar kar is mű‐
ködhessen, egyáltalán nem
tűnik irracionális kérésnek
közösségünk részéről, főleg
ezen új hír tükrében: Külön
Angol Kar Alakult. Úgy gon‐
dolom, ez a lépés az egye‐
tem vezetősége részéről,
nem kísérve a magyar kar
kialakításával, számunkra,
erdélyi magyarok számára,
igen sokat elmond a veze‐
tőség velünk kapcsolatos
hozzáállásáról. Ez a helyzet
megalázó számunkra. Főleg
olyan körülmények között,
hogy tudnivaló, milyen ré‐

góta kéri a magyar tanári
kar és a diákság egyhangúan
az önálló magyar kar meg‐
alakulását a többségi román
ajkú szenátustól, amely ké‐
rést a jelenlegi romániai
tanügyi törvény is alátá‐
maszt. Mit jelentsen ez a
szintű megkülönböztetés
saját országunkban? (Igen,
a miénk is az ország, mert
felmenőink és mi is ugyan‐
úgy fizetjük az adót és a
közösség költségeit.)

Dr. Emil Palade értékét
nem vitatom, egy kiemel‐
kedő román orvos és kutató
volt, Jászvásáron született,
eleinte Bukarestben tevé‐
kenykedett, majd később az
Egyesült Államokban, ahol
a legmagasabb tudományos
kitüntetésben részesült,
megkapta a Nobel‐díjat.
Csak azt nem tudom meg‐
magyarázni, hogy a magyar
ajkú emberek által alapított
MOGYE elnevezésére ho‐
gyan nem találtak egy olyan
illetőt, akinek több köze van
az egyetemhez, aki esetleg
maga is az egyetem neveltje.
Ugyanis számos értékes, a
világon nagy ismeretségre
szert tett embert nevelt ki
egyetemünk. Vagy ha már
közösen élünk és dolgozunk,
és a Moldvából ide került
román kollégák többségben
képviselik az egyetemet, és
ennek megfelelően a több‐
ségi óhaj a Dr. Emil Palade
név, azt is megértem. De ak‐
kor miért ne vehetné fel ez,
a már sokszor hangsúlyozott
magyar múltú egyetem egy
magyar egyéniség nevét is,
a román elismert személy
nevével karöltve?

A régi Kolozsvári Magyar
Orvosi Egyetem egyik utóda
a mi MOGYÉ‐nk, de a másik
utóda a szegedi orvostudo‐
mányi egyetem. Végered‐
ményben a marosvásárhelyi
és a szegedi orvosi egyete‐
mek testvéregyetemek, egy
gyökérből vannak. Így miért
ne vehetné fel a MOGYE a
Dr. Emil Palade névvel
együtt a szegedi egyetem
első rektorának, szintén No‐
bel‐díjas tudósnak a nevét,
a Dr. Szent‐Györgyi Albert
nevet? Miért ne alkalmaz‐

hatnánk egy ilyen köztes
megoldást, amely bevált a
Babeș‐Bolyai Tudomány‐
egyetem esetében is?

Más vidékről ide került
kollégák, nem megfelelő tör‐
ténelmi ismerettel rendel‐
kezve, úgy érzem, hirtelen
határozatokat hoztak, ame‐
lyekkel a romániai magyar
ajkú állampolgárokat mélyen
megsértik önérzetükben.

De hogyan is jutottunk
ide? A MOGYE magyar kép‐
viselői és jómagam többször
jeleztük minden szinten (ad‐
minisztráció, érdekképvise‐
let, papság, minisztérium),
hogy egyetemünkön az új
rektor vezetése alatt a ma‐
gyar kar számára sokszor
megalázó és hátrányos hely‐
zetet hozó döntések szület‐
nek. Ezen probléma megol‐
dására konkrét javaslatokkal
is jöttünk (és jövünk), a tör‐
vény keretén belül: alakuljon
meg, most már az angol pél‐
dájára, az önálló magyar kar,
illetve kapja a két nemzet
jeles képviselőinek nevét az
egyetem. Ezen javaslatok a
mostani, nagyon is akut
problémákra vannak. De van
egy immár krónikussá vált
probléma is, amely megol‐
dása a következő lenne: te‐
gyék lehetségessé, hogy a
magyar tanárok és diákok
aránya egyaránt érje el a
40%‐ot, hogy tényleg kép‐
viseltetve legyünk a veze‐
tőségben, és a hangunkat is
hallathassuk. Mert a jelen‐
legi kevesebb mint 20%‐
unkkal sajnos nincs, ahogy
beleszóljunk a döntéshoza‐
talba.

Úgy érzem, ezen ügyek‐
ben az érdekképviselet ve‐

zetőit illeti meg a felelősség.
Mint kedden kiderült, ami‐
kor értesültem az új hírek‐
ről: könnyebben elérhető
Andreescu Ecaterina mi‐
niszterasszony és hosszabb
telefonos beszélgetést lehet
folytatni vele, mint bármely
marosvásárhelyi vagy köz‐
ponti magyar képviselő,
akik többszöri próbálkozás‐
ra sem vették fel a telefont,
mint például Dr. Vass Le‐
vente, aki korábban az
Egészségügyi Minisztérium‐
ban dolgozott, a Képvise‐
lőház egészségügyi titkára,
és a Magyar Állam által
évente 300 millió forinttal
támogatott Stúdium alapít‐
vány elnöke. Ne értsék félre,
nem szeretném a teljes fe‐
lelősséget átdobni az ér‐
dekképviselet udvarába. Le‐
het, hogy nálunk, a MOGYE
magyar szakán is vannak
bajok, nézeteltérések, ennek
megfelelően több frakció
alakult ki ebben a körben.
Professzorok és kutatók sok
ötlettel sok irányvonalat
próbálnak kialakítani, és
nem minden részletben ér‐
tünk egyet. De abban min‐
denki egyetért, hogy a ma‐
rosvásárhelyi közösségnek,
az erdélyi magyar közös‐
ségnek szüksége van ezen
utolsó bástya megvédésére,
amelyben szükségünk van
a felelős politikusok nem
segítségére, hanem helytál‐
lására, ugyanis ezért válasz‐
totta meg őket a többség.

Mint a szenátus legidő‐
sebb magyar képviselője,
illetve tudományos és szak‐
mai területen egyaránt él‐
vonalba tartozó professzor,
kérem, sőt követelem, hogy

az érdekképviseletünk és
mindenféle szervezet,
amelynek lehetősége van
rá, tegye meg a megfelelő,
illetve tőle telhető lépéseket
annak érdekében, hogy mi,
marosvásárhelyi és erdélyi
magyarok a minimálisan
szükséges jólétben tudjuk
folytatni tevékenységünket.

A minimális követelésünk
ezen helyzetben tehát: ha
megalakult az angol orvosi
kar, alakuljon meg a magyar
is; ha az egyetem névadóját
a Moldvából ide került ro‐
mán ajkú többség Dr. Emil
Paladeban látja, nem vagyok
ellene, viszont a kolozsvári
Babeș‐Bolyai Tudomány‐
egyetem példájára legyen
a mi egyetemünk neve Pa‐
lade‐Szent‐Györgyi vagy Pa‐
lade és egy neves magyar
tudós neve. Továbbá, hogy
elkerüljük a későbbi hason‐
ló helyzeteket, és hogy mi‐
nimális beleszólásunk ne‐
künk is lehessen a dönté‐
sekbe, kérjük a magyar ta‐
nárok és diákság részará‐
nyának 40%‐ra való növe‐
lését. Mindezekhez nem kel‐
lenek tervek, nem kellenek
tanulmányok, mappák, nem
kell semmiféle kifogás és
akadály, amelyet az érdek‐
képviselet az egyetem ma‐
gyar ajkú vezetőségétől kér.

Abban a reményben,
hogy mindenki megérti,
hogy közügyről, közös ér‐
tékről van szó, ami szá‐
munkra, erdélyi magyarok
számára talán a legfonto‐
sabb, zárom soraimat.

Tisztelettel,
Prof. Dr. Benedek Imre

folytatás a 4. oldalon

A MAGYAR NEM, de az angol kar megalakult az orvosin
Angol nyelvű kar létrehozását kezdeményezte a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi-, Gyógyszerészeti, Tudomány-
és Műszaki Egyetem szenátusa, a magyar oktatók
tudta nélkül. A testület arról is döntött, hogy Emil
Palade román származású Nobel-díjas orvosról ne-
vezik el a marosvásárhelyi felsőoktatási intézményt.
Az alábbiakban prof. dr.  Benedek Imre egyetemi ok-
tató, kardiológusnak, dr. Vass Levente, a marosvá-
sárhelyi RMDSZ elnökének, illetve Péter Ferencnek,
a Maros Megyei Tanács elnökének álláspontját is-
mertetjük az ügy kapcsán.
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Diszkriminálja a magyar
közösséget a MOGYE

Üdvözöljük az angol nyel‐
vű orvosképzés bővítését a
Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen.
Az intézkedés azonban
egyértelműen mutatja: ket‐
tős mércével mér a MOGYE,
a magyar oktatók és diákok
törvényes kérésének soro‐
zatos visszautasításával
diszkriminálja a magyar kö‐
zösséget. Miközben az ön‐
álló magyar nyelvű kar lét‐
rehozásába egy kormány
bukott bele, az angol nyelvű
kar zökkenőmentesen meg‐
alakult, útjába senki nem
gördített akadályt. Miköz‐
ben az angol nyelvet beszé‐
lő, és angolul tanuló diák‐
valamint munkaközösség
önállósodhat, a magyar ok‐
tatóknak és diákoknak alá
kell vetniük magukat a több‐
ség akaratának. Az intéz‐
mény vezetősége már meg
sem próbálja leplezni ma‐
gyarellenességét.

Ami az egyetem nevének
megváltoztatását illeti: Ge‐
orge Emil Palade neves or‐
vos és kutató volt, azonban
semmilyen módon nem
kapcsolódik a több mint 70
éves orvostudományi egye‐
tem marosvásárhelyi és ma‐
gyar múltjához. Elfogadjuk
a román közösség akaratát,
de úgy véljük, az lenne a
legkevesebb, hogy a Babeș‐
Bolyai mintáját követve, ma‐
gyar tudósra is emlékeztes‐
sen az egyetem neve. Az
egyetem marosvásárhelyi
múltját és azt a tényt figye‐
lembe véve, hogy ezt az in‐
tézményt eredetileg a ma‐
gyar közösség számára hoz‐
ták létre, akkor felelnének
meg az európai szemlélet‐
nek, és azáltal tartanák tisz‐
teletben az európai uniós
alapértékeket, ha a maros‐
vásárhelyi magyar orvoslás
kiemelkedő személyiségei
közül is választanak egy ne‐
vet. Erről a MOGYE oktatói,
a marosvásárhelyi orvosi
és egészségügyi közösséggel
együtt kellett volna döntést
hozzanak.

Mindkét döntés, javaslat
azt mutatja, hogy az egye‐
tem vezetése mellőzi, leta‐
gadja és száműzi mindazt,
ami az egyetem magyar jel‐
legére, magyar gyökereire
utalna. Intézkedéseik nem‐
csak diszkriminatívak, de
törvénytelenek is, hiszen
olyan egyetemről beszélünk,
amelyet a 2011/1‐es okta‐
tási törvény értelmében a
multikulturális felsőoktatási
intézmények közé sorolnak.
A törvény életbe lépését kö‐
vetően a MOGYE vezetősé‐

gének azonnali hatállyal lét‐
re kellett volna hoznia az
önálló magyar intézeteket
és karokat. Az egyetem sze‐
nátusa évek óta figyelmen
kívül hagyja a törvényt, rá‐
adásul újabb meg újabb tör‐
vényszegéssel súlyosbítja
helyzetét. 

Az RMDSZ és a MOGYE
magyar oktatói között zajló
egyeztetés értelmében, ja‐
nuár végén találkozóra ke‐
rül sor a MOGYE vezetősé‐
gével, ahol kérjük, hogy az
önálló angol nyelvű kar min‐
tájára hozzák létre az önálló
magyar nyelvű kart is az
egyetemen. 

Péter Ferenc
elnök, RMDSZ Maros

megyei szervezet

Miskolczy Dezső nevét 
is viselje az egyetem

A MOGYE multikulturális
egyetemen a törvény értel‐
mében, akkor nem lehet aka‐
dálya a magyar főtanszék
vagy akár külön dékáni hi‐
vatallal rendelkező magyar
kar megalakításának sem.
Ezért üdvözlöm a MOGYE‐
ügy kimozdulását a holtpont‐
ról az angol főtanszék meg‐
szavazásával, és remélhetőleg
minél hamarabbi kialakítá‐
sával is.

A magyar tanári kar kivo‐
nulása és a politikai követ‐
kezetes kiállás a törvényben
foglaltak és a minket megil‐
lető jogok betartásáért elin‐
dított egy olyan folyamatot,
mely összefogással megoldást
hozhat a MOGYE‐ügyben.

A Palade névválasztás di‐
cséretes, hiszen egy világhírű,
Nobel‐díjas, román szárma‐
zású tudósról van szó, ami
megtisztelő lehet bármely
egyetemnek még akkor is,
ha nincsen marosvásárhelyi
kötődése. 

Ugyanakkor a MOGYE el‐
nevezésének kinyilvánítása
kötelezően nyitja meg a le‐
hetőséget számunkra is, hogy
névadásban gondolkozzunk,
és a Palade név mellé méltán
javasolhatjuk mi, magyarok,
egymás fenntartására és
egyetemünk hírnevének
öregbítésére is a Miskolczy
Dezső nevét.

Urológus főorvosként, Ma‐
rosvásárhely RMDSZ‐es kép‐
viselőjeként, valamikori egye‐
temi oktatóként és diákszö‐
vetségi elnökként is úgy gon‐
dolom, hogy a főtanszék és
a bennünket is megillető név‐
adás olyan minimumok,
amiktől egy tapodtat sem
hátrálunk. 

Dr. Vass Levente, 
az RMDSZ marosvásárhe-
lyi szervezetének elnöke

Központ

A képes albumok reneszánsza?

Bíztatás épített öröksé-
günk megbecsülésére

2017‐ben a marosvásár‐
helyi MasterDruck Nyomda
gondozásában jelent meg
Ferencz András fiatal fotó‐
művész képes albuma A kő
marad címmel, amely Kö‐
zép‐Erdélyi kastélyok fény‐
képeit tartalmazza. Az al‐
bum fotóanyaga több kiál‐
lításon vett részt a kiadvány
megjelenéséig. „A különféle
romboló hatások által meg‐
viselt épületek vagy sokszor
csak maradványaik – a ké‐
pek tanúsága szerint – még
mindig magukon hordoz‐
zák a patinás jelleget. A
könyvben szereplő kasté‐
lyok nagy része Erdély szí‐
vében, Kolozs illetve Maros
megyében található. Ebben
a kiadványban az épületek
sorrendjét az állapotuk ha‐
tározza meg, vagyis a leg‐
romosabbtól elindulva a
jobb állapotban levő, illetve
már felújított kastélyok felé
haladunk. A képek olyan
időutazásra hívják az olva‐
sót, amelynek során fel‐
idézheti a múltat, megis‐
merheti a jelent és elgon‐
dolkodhat a jövőn, de
ugyanakkor bíztatást is je‐
lentenek épített öröksé‐
günk megtekintésére, meg‐
becsülésre és megőrzésére”
– olvasható a kiadvány elő‐
szavába. A kastélyfotók
mellé dr. Kálmán Attila fű‐
zött rövid, háromnyelvű
(magyar, román, angol) is‐
mertetőt az épületek tör‐
ténetéről. A Maros megyei
kastélyok közül láthatók a
könyvben többek közt a
szentpáli, a marosszent‐
györgyi, a bonyhai, a ger‐
nyeszegi, a görgényszen‐
timrei, a sáromberki, a ma‐
rosugrai és az erdőszent‐
györgyi kastélyok.

Marosvásárhelyi örmény
származású személyiségek

A marosvásárhelyi ör‐
mény közösség kialakulá‐
sának, beolvadásának tör‐
ténetét, a hajdani örmény
ősök életét, lakóházaikat,
jeles képviselőit, a jelenlé‐
tükre utaló jeleket, a város
kriptáiban megtalálható te‐
metkezési helyeiket, vala‐

mint a Marosvásárhelyi Ör‐
mény‐ Magyar Kulturális
Egyesület (MÖMKE) tíz
éves tevékenységét Szász
Avéd Rózsa, Barabás Ki‐
sanna és dr. Puskás Attila
tárja az érdeklődő közönség
elé egy szemet gyönyör‐
ködtető kiadványban. A ma‐
rosvásárhelyi örmények
című – színes fotók sokas‐
ságával illusztrált – kötet
gyergyószentmiklósi nyom‐
dában látott napvilágot a
tavalyi év folyamán. A ki‐
adványból érdekes részle‐
teket tudhat meg az olvasó
a Marosvásárhelyen élő,
dolgozó örmények „hagya‐
tékáról” is. Azt például,
hogy hol található, hogy
néz ki ma a Dudutz‐ház, a
Czakó‐féle szanatórium, a
Csíki ház, a Petrás Géza
háza, vagy az Izmael ház.
De azt is kevesen tudják
ma már Marosvásárhelyen,
hogy a város jeles szemé‐
lyiségei közül többen voltak
örmény származásúak.
Mint például: dr. Csíky Já‐
nos (1800–1876), a város
főorvosa, dr. Czakó József
(1895–1975), a róla elne‐
vezett szanatórium sebész‐
orvosa, dr. Száva János Zol‐
tán (1916–2001) orvos,
egyetemi tanár, dr. Fugulyán
Gergely (1920–1996) or‐
vos, dr. Wajtsuk Pál (1925–
1985) ideg‐elme főorvos,
Izmael Márton (1886–
1960) gyógyszerész, Ávéd
Márton (1865–1933) já‐
rásbíró, Jánosi Gerő (1875–
1943) tanár, Kapdebó Erna
(1886–1972) magyar‐sza‐
kos tanár, Petelei István
(1910–1986) rajztanár,
Kozma Lívia (1915–1988)
tanárnő, Várterész Pál Ger‐
gely (1926–1992) biológia
tanár, Petelei István (1852–
1910) közíró, publicista,
Nuridsány László (1917–
1995) textilszakértő tanár,
Keresztes Gyula (1921–

2015) műépítész és még
sokan mások. 

„Nyergestető: a nemzeti
kegyelet és tisztelet örök-
mécsese”

Szintén 2018‐ban jelent
meg dr. Balázs Lajos do‐
cens, néprajzkutató szívet‐
lelket simogató könyve a
csíkszeredai Gutenberg Ki‐
adó gondozásában: Nyer‐
gestető A lelkiismeret ág‐
keresztes‐kopjafás temető‐
je. (A nemzeti kegyelet nép‐
rajzi földrajza). A több mint
100 színes fotóval illusztrált
könyv szerzője következő‐
ket írja a bevezetőben:
„Nyergestetőről történe‐
lemkönyvekben, történé‐
szek tanulmányaiban, út‐
leírásokban olvasni, de köl‐
tőket, művészeket is meg‐
ihletett. Ez a könyv azonban
nem a nyergestetői csata
történetét meséli el, nem
történelmi hitelességet,
pontosságot keres. Hanem
azt, ahogyan él egy törté‐
nelmi esemény az emberek
tudatában – hogyan hat,
milyen érzéseket, érzelme‐
ket gerjeszt, milyen emlé‐
keket tart ébren vagy ta‐
karékon. Egyszóval: más‐
képpen elmondott törté‐
nelemmel szembesül az ol‐
vasó. A nyergestetői ágke‐
resztes (vesszős), kopjafás
temető nem a Lelkiismeret
eltemetője, amint a cím sej‐
teti, ellenkezőleg. Inkább a
nyugtalan Lelkiismeret
megjelenítője. A nemzeti
kegyelt és tisztelet ‹örök‐
mécsese›. Ez a különös te‐
mető egy nemzeti közösség,
egy nemzet – székely‐ma‐
gyar – együvé tartozásának,
helyben maradásának ma‐
kacs akarása, az életüket
itt hagyó székely katonák
becsületének, méltóságá‐
nak védelmezője, emlékez‐
tetője.”

Nemes Gyula 

Gyermekkoromban, ifjúkoromban sokat olvastam, szinte mindent, ami a
kezembe került. Különösen az állat- és növényfotókkal illusztrált atlaszok,
történelmi lexikonok, képes albumok, fényképekkel teletűzdelt útleírások
kötötték le a figyelmem. Aztán később a szakkönyvek kezdtek érdekelni, és
ma már nehezemre esik olyan könyvet olvasni, amelyik nem tartalmaz képeket,
illusztrációkat, rajzokat. Nagy örömömre a közelmúltban olyan könyvek
kerültek fel a polcomra, amelyek nagyon sok színes fényképet tartalmaznak,
valóságos fotóalbumok. Ezek közül hármat lapunk olvasóinak a figyelmébe is
szeretnék ajánlani. 
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Jöjjön Szentatya, várjuk!  
Még meg sem száradt a festék a vatikáni Államtitkárság

levelén, máris elkezdődtek a károgások szerte Erdély‐
országban. Az összetartó magyar szokása szerint, a val‐
lásszabadság jegyében, a vérmes nemzetféltés és ro‐
mánutálat ködébe burkolózva, attól elvakítva néhány
embernek semmi sem jó. Az sem, ha a római pápa Er‐
délybe látogat, az sem, ha épp a csíksomlyói kegyhelyet
keresi fel. Mert hát „miért sárga, kék és piros’, ’miért
menjünk együtt”..., miért nincs összecsapva a csíksomlyói
búcsúval, ugye megint a „csentenárt akarja ezzel legiti‐
mizálni”..., miért nem hagyja, hogy az erdélyi katolikusság
is nemzeti egyház legyen, mint a kínai, meg ehhez ha‐
sonlók.

Pedig már közgazdász szakemberek is kiszámították,
hogy egy olimpia rendezése, vagy egy világbajnokság
szervezése mennyire előmozdítja a nemzetgazdaságot,
a társadalmi kohéziót, micsoda többletenergiákat szabadít
fel, mennyire összekovácsolhat egy országot, egy nemzetet.
Hát akkor, amikor Jézus Krisztus földi helytartója, a
római pápa látogat el személyesen, ahová még sosem
járt. S ha arra gondolunk, hetente hány államfő, püspöki
kar hívja meg őt hazájába, akkor döbbenünk rá: a lassú
víz partot mos, Isten a mi imánkat is meghallgatta. Eze‐
réves ittlétünket, az apostoli királyságot egy római pápa
a helyszínen áldja meg és szentesíti, ezzel mintegy evan‐
géliumi távlatba helyezve és küldetésében is lelkesítve.

Még államfők is ritkán teszik nálunk tiszteletüket,
hát akkor hogy ne értékelődne fel, amikor  a Vatikán ál‐
lamfője, Szent Péter  utóda tisztel meg bennünket.
Micsoda lelki erőmű, micsoda felhajtóerő lehet és lesz
is, ha nyitott szívvel, imádságos izgalommal, fegyelme‐
zetten és örömmel állunk, illetve megyünk elébe.

Nem ellenőrzésbe jön, nem azért kell készülnünk fo‐
gadására, hogy a szebbik arcunkat mutassuk. Inkább
azért kell ünneplőbe öltöztessük magunkat mint kö‐
zösséget, mint Isten katolikus és magyar népét, mert
általa a Szentlélek új kincsekkel akar megajándékozni.
Többletenergiákat, rejtett tartalékokat akar felszabadítani,
melyekkel életszagúbb, örömtelibb, termékenyebb lesz
egyéni és társadalmi életünk egyaránt. A Szentatya je‐
lenléte azt akarja kihozni belőlünk, amitől érdemesebb
embernek, kereszténynek lenni, ami átíveli a különbö‐
zőségeket, átöleli az egymásnak feszülőket, ami Jézus
egyetemes szeretetére utal. Hiszen a mennyországban
is együtt leszünk: zsidók és arabok, magyarok és románok,
fehérek és színesbőrűek egyaránt...

A kilencvenes évek elején a Castel Gandolfói nyaralóból
épp felszálló, az azóta szentté avatott II. János Pál pápa
helikopterét csak megpillantottam, néhány évre rá Be‐
nedek pápa épp a Vatikánvárost hagyta el autókonvojával,
amikor közelről megláttam fehér pápai öltözékét egy
közeli utcasarokról. Évfolyamtársaimmal pedig huszadik
szentelésünket köszöntük meg Istennek Ferenc pápa
közelében, de néhány széksor elválasztott tőle a szerdai
általános kihallgatáson. Teréz anyával életemben kétszer
is szemközt ülhettem és beszélgethettem, – Roger test‐
vérrel és Jean Vanier‐el is –, ráadásul utóbbival épp
Csíksomlyón. 

Milyen csodálatosa az Úr kegyelme: Most Ferenc
pápa személyében a Szentatya jön el hozzánk, értünk,
hogy velünk imádkozzék, megerősítsen kisebbségi, ke‐
resztény sorsunkban. Isten ilyen szelíd, de erőteljes
jelekkel üzen, hogy úgy a legjobb, ahogy ő akarja. S ő azt
akarja, hogy életünk legyen, és bőségben legyen.

Sebestyén Péter

Ildire a holisztikus, páci‐
ensorientált és professzio‐
nális hozzáállás jellemző, és
a ma már gombamód elsza‐
porodott natúr‐ és biokoz‐
metikumokat gyártó szemé‐
lyek számára kötelező ol‐
vasmány kellene legyen a
blogja, illetve a könyvei, és
a videóiban is sok hasznos
információ van. 

„Filozófiám alapjai 
független kutatások” 

„Több mint 10 évig küz‐
döttem aknéval, 25 éves vol‐
tam, amikor először talál‐
koztam olyan angol nyelvű,
független, tudományos ku‐
tatásokkal és  könyvekkel,
melyek alapján összeállítot‐
tam egy rutint, ami átütő si‐
kert hozott. 2013‐ban blogot
indítottam azzal a céllal,
hogy megosszam ezt a tu‐
dást magyarul. Ez aztán
gyorsan szélesedett tovább,
és mindvégig az volt a célom,
hogy megtanítsam a nőknek
helyesen ápolni a bőrüket.
A bőrápolási filozófiámat és
tanácsaimat minden esetben
független kutatások támaszt‐
ják alá” – kezdi a történetét
Ildi. Azóta rengetegen ol‐
vasták a blogját, nézték meg
videóit, rendelték meg köny‐
veit. Számos személy vette
igénybe a konzultációit, ahol
Ildi teljes arcápolási rutint
állított össze számukra, és
ezt követően a pozitív vissza‐
csatolás sem maradt el.

Szent grál vitaminok 
a bőrápolásban

A saját márkás kozmeti‐
kumának ötlete 2014‐ben
fogalmazódott meg, mert
szeretett volna egy olyan
magyar, állatkísérlet‐mentes
márkát, mely nem tartalmaz
semmilyen irritáló összete‐
vőt, megfelel érzékeny bő‐
rűeknek is, és mely képes
adott bőrproblémákat meg‐
oldani.

Az egy évvel később pi‐
acra dobott három terméke
mellett – arclemosó, C‐vita‐

minos szérum, illetve reti‐
nolos (A‐vitaminos) szérum
– tavaly újabb három szé‐
rumot fejlesztett ki, amelyek
formulázásában hasonlóan
az A‐ és C‐vitamin jótékony
hatását aknázta ki.

„Kozmetikumot a termék
ígérete, csomagolása vagy
éppen illata alapján válasz‐
tanak a legtöbben. Nem cso‐
da, hogy folyton csalódnak,
én is rengeteg kozmetiku‐
mot dobtam ki. Azonban, ha
valaki megtanulja az INCI‐
t, vagyis az összetevőlistát
elemezni, képes lesz eldön‐
teni, hogy egy kozmetikum
tényleg használ, vagy inkább
csak árt a bőrnek, és egyál‐
talán neki való‐e. A több
ezer visszajelzés alapján biz‐
tosan állíthatom, hogy a ta‐
nácsaim a gyakorlatban is
megállják a helyüket, erre
nagyon büszke vagyok” –
vallja a szakértő. 

Közérthető könyvek 
a bőrápolásról

Két könyve is megjelent,
az elsőnek a címe: Esszen‐
ciális bőrápolás – Gyakorlati
útmutató az egészséges és
gyönyörű bőrért. Ezt a köny‐
vet úgy állította össze, hogy
minden lényeges dolog ben‐
ne legyen a helyes bőrápo‐
lásról, tökéletesen érthető
legyen laikusoknak is, és az
egyes bőrproblémákra is
megoldást adjon. Aztán meg‐
írta a Tiszta bőr titka című
könyvét is, amelyben tudo‐
mányosan is bizonyított
megoldásokat kínál mitesz‐
szerekre, pattanásokra és
rosaceára.

Natúrkozmetikumok?

Ma már nagyon gyakran
bukkannak fel natúrkozme‐
tikumokat készítő szemé‐
lyek, akik azt hirdetik, hogy
csak a „természetes anya‐
gokat” tartalmazó terméke‐
ket szabad a bőrre használni.
Tajti Ildi itt is a kutatásokra,
tudományos eredményekre
hagyatkozik.  „Létezik az a

tévhit, hogy a nem natúr‐
kozmetikumokban mérgező
dolgok vannak, ezzel szem‐
ben a biokozmetikumok „ke‐
mikálamentesek”. Ez a ke‐
mofóbia teljesen értelmet‐
len, hisz minden kemikáli‐
ákból áll össze. A közönséges
citromnak negyedoldalnyi
terjedelmű összetevője is
mind kemikália.  Sajnos a
legtöbb esetben a natúrkoz‐
metikumok tartalmaznak il‐
latanyagokat, sokszor dena‐
turált alkoholt, melyek irri‐
tációt okozhatnak az érzé‐
keny bőrökön ‐ mondja Ildi.
„Egy összetevő bőrre gya‐
korolt hatását nem az hatá‐
rozza meg, hogy természe‐
tes, vagy mesterséges, ha‐
nem a kémiai szerkezete.
Mind  természetes, mind a
mesterséges összetevők kö‐
zött vannak a bőrre jótékony
és sajnos a bőrre káros ha‐
tásúak. Jómagam éppen
ezért szeretem kombinálni
a mesterséges és természe‐
tes összetevőket egy koz‐
metikumon belül, de mindig
nagyon figyelek rá, miket
választok ki." ‐ magyarázza.

Mi nem hiányozhat
egy jó rutinból?

Ildi szerint megbízható,
jó minőségű fényvédő, gyen‐
géd, de hatékony lemosó,
anti‐aging szérum, retinol
vagy kémiai hámlasztónak
kell helye legyen a napi bőr‐
ápolási rutinunkban. „A me‐
chanikai, dörzsölős arcle‐
mosókat betiltanám, hiszen
a szilárd részecskékkel mik‐
rosérüléseket okozhatunk a
bőrünk felszínén. Ehelyett
retinolt, kémiai hámlasztót
vagy peelinget ajánlok. Il‐
letve egy jó hidratálókrém‐
nek is kell lennie a rutinunk‐
ban, ennek fajtája bőrtípus‐
tól függ” – összegez. 

Hisz benne, hogy a bőr‐
ápolás komoly reformra szo‐
rul, még kozmetikus sulik‐
ban is rengeteg elavult dol‐
got tanítanak. Az emberekre
ma már jellemző, hogy meg‐
nézik, mit esznek, viszont

„Alapvető célom megtanítani 
a helyes bőrápolást”
Tajti Ildikó, azaz Tindigo neve ismerősen csenghet
azon személyek számára, akiket foglalkoztat a bőr-
ápolás. Kozmetikusnak tanult, és a Tindigo Szépség-
receptek nevet viselő blogján több száz, tudományos
alapokkal rendelkező bőrápolással kapcsolatos cikket
írt és fordított, Youtube-videókat készít, de két könyve
is megjelent a témában. Az IT-szektor helyett választotta
az akkor még szerelemprojektjét, ma már hat saját
terméket fejlesztett ki, illetve konzultációkat is tart,
ahol bőrdiagnosztika után személyre szabott, már-
kafüggetlen rutint állít össze a hozzá jelentkezőknek,
és számtalan sikersztorival büszkélkedhet.  Bár Bu-
dapesten él és dolgozik, Erdélyből is voltak „páciensei”,
hiszen online konzultációra is lehetőség van. 

azt kevesen, hogy mit tar‐
talmaz egy kozmetikum.
Legtöbben beérik a márka
hangzatos ígéreteivel, amely
ritkán állja meg a helyét a
valóságban. „Alapvető célom,
hogy megtanítsam az em‐
bereknek a helyes bőrápo‐
lást, ugyanis azt tapasztalom,
hogy ahogy a bőrünk javul,
ez az egész életminőségünk‐

re kihat. Több lesz az önbi‐
zalmunk, bátrabban ismer‐
kedünk, kommunikálunk, és
ez az új attitűd javítja társas
kapcsolatainkat, akár a kar‐
rierünket is. A cél, hogy jól
érezzük magunkat a bőrünk‐
ben, ami szép bőrben, lássuk
be, könnyebb” – szögezte le
a fiatal bőrápolási szakértő. 

Pál Piroska
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Nagykároly Szatmárnémetitől harminchét kilométerre
nyugat-délnyugatra, százharminc méter tengerszint
feletti magasságban fekszik. A legközelebbi magyar-
országi település a tizenkét kilométerre található
Vállaj. Neve az ótörök eredetű ómagyar karuly – mai
karvaly – köznévből származik, valószínűleg sze-
mélynévi áttétellel. Középkori névalakjai: Karul (1320),
Karol (1385), Nagy-Károly (1428). Előtagja a közép-
korban Szaniszló határában létezett Károlypusztától
való megkülönböztetésére szolgált. 1264-ben már lé-
tezett és, a Kaplon nemzetségbeli Károlyi család első
birtokközpontja volt. Eredeti településmagja a mai
kastély és a római katolikus templom között állhatott.
A Károlyi-kastély a XV-XVI. századi vár helyén, Joseph
Bitthauser tervei alapján 1794-ben, késő barokk stí-
lusban épült. 1847-ben Ybl Miklós végzett benne át-
alakításokat.
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A gróf Károlyi 
család első ismert őse

A Nagykárolyhoz közeli
Kapolny faluban már 1080‐
ban állt a Szent László Király
által alapított monostor Ko‐
polnmonstura néven, hogy
a szerzetesei az ország ke‐
leti részén terjesszék a ke‐
resztény vallást. 

Később a Kapoly nem‐
zetségnévből származó Ká‐
rolyi család temetkezési he‐
lye lett, és körülötte terültek
el a birtokaik is. 

Ezek egyike volt Karul‐
puszta, amely később a Kis‐

Karul, majd a Nagy‐Karul,
azaz a Nagykároly nevet
nyerte. 

A gróf Károlyi család első
ismert őse a Kapolny nem‐
beli Ördög András, aki a
Sápyaknak elzálogosított
terra Karult 1264‐ben hat
márkáért vásárolta vissza.
Az ő fia Simon, már Káro‐
lyinak (de Karul) nevezte
magát.

Cserék és zálogok

Az 1332‐1337. évi pápai
tizedjegyzékben már egy‐
házas hely, a XIV. század

elején pedig mezőváros,
melynek zálogjogon ura Ze‐
beni Péter. 

Fia, László 1335‐ben a
nagyváradi konvent előtt
Zeben nevű birtokát, vala‐
mint két kisebb birtokrészét
Bihar vármegyében elcse‐
rélte a Gut‐Keled nembeli
Bereck és Lőkös fiainak
Nagykároly (possessionem
Nogkorwl) nevű birtokaiért. 

Ugyanez a Nagy László
1336‐ban a megszerzett
Nagykárolyt, a Gut‐Keled
nembeli Briccius fiának, Já‐
nosnak és Péternek, vala‐
mint Lőkös fiainak adta zá‐
logba. 

A Mindszentek 
tiszteletére szentelt
templom említése

I. Lajos király 1346‐ban
Ördög Simon – aki de Karul
helyett ismét a régi néven
szerepel az oklevélben – fia
András, és ennek fiai „…vérük
ontásával teljesített hű szol‐
gálataikért és sebbel szerzett
harci érdemeikért…”, az idő‐
közben visszaváltott Károly‐
ban szombatonként vásár
tartására kaptak jogot.

Zsigmond brandenburgi

őrgróf mint az ország fő‐
kapitánya 1387‐ben Károlyi
Merhárd fiának, Lászlónak
adományozott pallosjogot
a Szatmár vármegyében
levő Károly nevű birtokára.
Ekkor említik a Mindszen‐
tek tiszteletére szentelt
templomot is. 

Mátyás király 
megvédi a hívét

A Báthoriak és a Szatmár
megyei nemesség 1473‐ban
panaszt emelt a Károlyiak
ellen, mert a király enge‐
délye nélkül „…kastélyt vagy
erősséget…” építenek és ab‐
ban cseh és más külföldi
katonákat tartanak.

Mátyás király 1482‐ben
azonban azzal védelmezte
hívét, Károlyi Lancz Lászlót,
hogy biztos tudomása van
arról, hogy az csak egyszerű
lakóházat épít, ezért meg‐
parancsolta, hogy abban há‐
borgatni vagy akadályozni
ne merészeljék. 

1482-ben Károlyi 
Lancz László elkezdi 
a várkastély építését

Nagykároly 1346‐ban a
Károlyiaktól szombatonként
hetivásár tartására kapott
engedélyt, 1387‐ben Zsig‐
mond királytól ispánságot
és pallosjogot kapott. Ennek
dacára 1398‐ban még mind‐
össze három utcából állt. 

Az 1400‐as években Ká‐
rolyi Simon kezdte nagyobb
településsé fejleszteni.
1418‐ban királyi parancs
rendelte el, hogy az ideköl‐
tözött jobbágyokat földe‐
suraik nem követelhetik
vissza. 

1482‐ben két országos
vásár tartására nyert sza‐
badalmat. Károlyi Lancz
László 1482‐ben kezdte épí‐

teni várkastélyát. 1526‐ban
a várból indult el a Káro‐
lyiak bandériuma a mohácsi
csatába. 

A várat négy védő -
bástyával látják el

Lakossága 1554‐ben át‐
tért a protestáns hitre.
1567‐ben esperese aláírta
a kálvini hitvallást. Refor‐
mátus főtanodája működött.
1591‐ben református zsinat
székhelye volt, amely a Ger‐
gely‐naptár bevezetése ellen
tiltakozott.

Károlyi Mihály 1592‐ben
a török ellen a várat négy
védőbástyával látta el, a vi‐
zesárkokat kiszélesítette, a
megemelt védősáncot pa‐
lánkokkal erősítette meg. A
törökök egyszer ostromol‐
ták a várat, sikertelenül (a
későbbiekben erre még
visszatérünk). 

A várat 1681-ben 
végvárrá nyilvánítják

A Károlyi Lancz László
által 1482‐ben felépített kő‐
házat 1592‐ben Károlyi Mi‐
hály erősítette meg, amihez
gróf Hardegg Ferdinánd
győri főkapitány adott en‐
gedélyt, de kikötötte, hogy
Károlyi a maga pénzén tart‐
son benne őrséget, és saját
szolgáival védje azt. 

Evlija Cselebi 1661‐ben
részt vett a vár sikertelen
ostromában. Az ő leírt sza‐
vaival élve:

„…a vár síkon fekvő, ma‐
gaslat nélküli, kicsiny erős
épületű kővár, építkezése
szilárd és árka nagyon
mély…”.

Az ostrom során megsé‐
rült falakat kijavították, és
1681‐ben végvárrá nyilvá‐
nították. E végvárról csak
annyi ismeretes, hogy sánc

A Károlyi végvár és a gróf Károlyi-kastély

Nagykároly vára 1666-ban és a megerősítésének terve
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és mély árok övezte, vala‐
mint emeletes épületei vol‐
tak. 

Nagykároly a 
kurucok kezére kerül

Kiss Gábor, az Erdélyi vá‐
rak várkastélyok című köny‐
vében ír arról, hogy II. Rá‐
kóczy Ferenc szabadság‐
harca idején Nagykároly a
kurucok kezére került, a fa‐
lai között a fejedelem több‐
ször is megfordult.

A rendelkezésünkre bo‐
csátott dokumentációkból
tudjuk meg, hogy 1708‐ban
például huszonnyolc napig
időzött benne.

Itt kezdődtek meg az
1711. április harmincadikán
megkötött béke előzetes
tárgyalásai báró Károlyi
Sándor tábornagy, császári
főparancsnok között.

Nagykároly és a birtok 
a Károlyi család 
tulajdonában marad

A szabadságharc bukása
után a király Károlyi Sán‐
dornak a békekötés körüli
érdemeit méltányolva bir‐
tokait nem vette el, így
Nagykároly is a család ke‐
zében maradt.

Halála után gróf Károlyi
Józsefé lett, aki a várat le‐
bontatta, és helyére, anya‐
gának felhasználásával egy
négyszögletes, emeletes
kastélyt építtetett.

1894‐ben gróf Károlyi Ist‐

ván lovagvárrá építtette át,
hét toronnyal díszítette fel,
árkokkal vétette körül, és a
régi várudvart pedig hatal‐
mas csarnokká alakíttatta
át. 

1894-ben gróf 
Károlyi István újból 
átalakítja a kastélyt

1794‐ben gróf Károlyi Jó‐
zsef a régi várat lebontatta
és helyébe Joseph Bitthau‐
ser tervei alapján építtetett
új kastélyt, barokk stílusban. 

Az új kastély építése so‐
rán lemondtak a védőrend‐
szerről, és a belső tereket
a lakók szükségleteihez ala‐
kították. 

A négyszintes épület há‐
romszög alapú, dísztornyok‐
kal, fedett belső udvarral
és boltozatos pincével el‐
látott volt. 

Nagyméretű fogadóter‐
mét festmények és szobrok
díszítették. 

1894‐ben gróf Károlyi Ist‐
ván újból átalakíttatta a kas‐
télyt Ybl Miklós tervei alap‐
ján; neogótikus‐neobarokk
stílusú héttornyos, árokkal
körülvett lovagvárrá, melyet
széles sáncárok vett körül.
Az átalakítást Meinig Artúr
budapesti műépítő végezte. 

Ahol egy négyesfogat 
is megfordulhatott

A kapualjból előszobába,
és abból nagyszabású átri‐
umba juthatunk, melyet a

méretek meghagyásával a
régi négyszögletes várud‐
varból alakítottak át. Tá‐
gasságára jellemző, hogy
„…egy négyesfogat könnyen
megfordulhatott volna ben‐
ne…”. 

Innen vezet fel a lépcső
az emeletre, és részben
megmaradt az egykor nyi‐
tott boltíves folyosó is, mely‐
ből a felső szobák nyílnak. 

Az „átrium” egyik falán
három nagy csúcsíves ablak
található, mely az impozáns
átriumot megvilágítja. 

A márványkandalló 
díszítése

Mennyezetét magyaros,
tulipános mintájú faburko‐
lat díszíti. Lépcsője két vö‐
rös márványoszlopon nyug‐
szik, a lépcső és a folyosó
karfáját egymás mellé so‐
rakozó, gondosan esztergá‐
lyozott orsós lábak alkotják. 

Két olasz márványkan‐
dallóját a család címeréből
vett oroszlánok díszítik. Pa‐
dozata mozaik. 

Az épület 1894 évi átala‐
kítása után a kastély szo‐
báinak fabútorzatát angol
minta után Kinczel nevű
helybeli asztalos, a lakatos‐
munkákat Ősz János nagy‐
károlyi iparos készítette. 

Az átépítések történetét fe‐
kete márványtábla hirdeti az
épület falán, melyet még Ká‐
rolyi István építtetett be ide. 

A mai épület stílusa egy‐
séges eklektikus és szecesz‐

sziós stílusú, értékét a XVIII.
századi barokk elemek csak
emelik. 

A vár egy részében ma
múzeum és könyvtár mű‐
ködik. 

A kastély parkja

A parkot már 1754‐ben
említették a leírásokban, „…
mint szép és híres udvari
kert…”‐et, és a leírások em‐
lítik a park „teknősbéka‐ta‐
vát” is. 

A kertben ekkor velencei
kőpadok, hatalmas virág‐
tartók és a kastély egyik
sarkánál pedig egy régies
hangulatú velencei kút is
állt. 

Szirmay Antal leírásában
írta a kastély parkjáról: 

„…az épületek nyugati ol‐
dalán anglius izlésre épített
gyönyörűséges kert va‐
gyon…”. 

Fái közül egy 1810‐ben
ültetett platán a legidősebb‐
nek tartott, melyet még gróf
Károlyi György ültetett el
hét éves korában. 

A park szélén harminchá‐
rom méter magas, 1888‐ban
épült romantikus stílusú víz‐
torony áll, melynek helyén
egykor híres sörház volt. 

A mai rendeltetés

A két világháború közötti
időszakban a kastély egy
részét szanatóriummá ala‐
kították át, míg másik ré‐
szében kaszinó működött. 

A második világháború
idején a család beleegyezé‐
sével katonai iskola műkö‐
dött a kastélyban, majd
1944‐ben termeiben kato‐
nai kórházat rendeztek be.
+A kommunista időszakban
a városi kulturális intézmé‐
nyek működtek itt: könyv‐
tár, kultúrház és múzeum.

A nagykárolyi Gróf Káro‐
lyi kastély, a körülötte lévő
dendrológiai park, a múze‐
um állandó kiállításai a Ká‐
rolyi grófok közeli kaplonyi
temetkezési helye, a város
építészeti emlékei, kultúr‐
történeti – irodalmi – ha‐
gyományai vonzzák a turis‐
tákat, így a múzeum mun‐
katársai mindig nagy hang‐
súlyt fektetnek a színvona‐
las idegenvezetésre.

Ma a múzeum régészeti,
történeti gyűjteménye köz‐
zel 30 ezer, a természetrajzi
gyűjtemény közel 25 ezer
tárgyat ölel fel.

(folytatás a következő
lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért kü-
lön köszönet Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő szak-
mérnöknek; az illusztrációkat,
a régi és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész
a saját munkájából és gyűjte-
ményéből küldte be a szer-
kesztőségünkbe.
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E(U)rőltetett polkorrektség

„Ami jelenleg Brüsszelben
zajlik, az egy következő lé‐
pése a politikai korrektség‐
nek, a politikailag korrekt
beszédnek, hiszen bizonyos
szavakat ki akarnak tiltani”
– jelentette ki Pócza István,
az Alapjogokért Központ ve‐
zető elemzője az M1 műso‐
rában. Pócza szerint ez az
intézkedés arról szól, hogy
csak egyetlen térfélen belül
alakuljon az európai közbe‐
széd, és a kockázat ebben
az, hogy így az európai szó‐
lásszabadságot és a véle‐
ménynyilvánítás szabadságát
számolják fel.

Az egyre jobban degene‐
rálódó Svédországban még
szigorúbban veszik a szó‐
használatot. Például, aki be‐
tegségnek merészeli nevezni
a transzszexualitást, akár
börtönbe is kerülhet; január
elsejétől ezeket az eseteket
is olyan szigorúan szankci‐
onálják az elődeikhez mél‐
tatlan viking‐utódok, mintha
valakit a bőrszíne vagy a val‐
lása miatt támadnának. Deák

Dániel, a Figyelő főmunka‐
társa szerint az Európai Uni‐
óban már hosszú évek óta
dolgoznak azon, hogy a po‐
litikailag korrekt beszédmó‐
dot kialakítsák, majd egy
olyan nyelvezetet hozzanak
létre Európa‐szerte, amely‐
ben csupán politikailag kor‐
rekt kifejezéseket lehet majd
használni.

A politikai korrektségnek
semmi köze a politikához, a
szó köznapi értelmében:
olyan nyelvezetet, viselke‐
dést, eszmét, gondolkodást
jelöl, amely "igyekszik mi‐
nimalizálni az egyes vallási,
etnikai, kulturális vagy egyéb
közösségek megsértését".
Csakhogy ez már startból el‐
lentmondásos: ha egy kije‐
lentést píszíként, vagyis po‐
litikailag korrektként kieme‐
lünk, azzal egyben azt elő‐
feltételezzük, sunyi és kire‐
kesztő módon, hogy az attól
eltérő formájú megfogalma‐
zások, megnyilatkozások in‐
korrektek. Például: ha Serena
Williamsre fekete helyett azt

mondanánk, hogy nigger, ak‐
kor lerasszistáznának, és iga‐
zuk is lenne, mert a nigger
egy bántó, pejoratív, degra‐
dáló kifejezés. De újabban
ugyanúgy lerasszistáznak,
ha azt mondjuk, hogy néger,
pedig a magyar nyelvben a
"néger" semmivel sem bán‐
tóbb, mint az indián, a mesz‐
tic, a mulatt vagy az eszkimó.
Habár Amerikában Winne‐
tou már rég nem indián, ha‐
nem "native american" (ame‐
rikai őslakos), ideje lenne
Karl May főművét is átne‐
vezni Nagy indiánkönyvről...
Nagy amerikaiőslakos‐köny‐
vre! Uff!!!

Să-mi foot una!

Az internet hazai népe
azon röhög két hete egyfoly‐
tában, hogy egy anyuka nem
bírja felfogni: az angol „foot”
szó kiejtve nem ugyanazt je‐
lenti, mint a román „fut”;
olyannyira nem, hogy leg‐
szívesebben kirúgatná a tan‐
ügyből a mádörfákör inglis‐

tícsört, aki „csúnya szavakra
tanítja” a harmadikos, vél‐
hetően nála nem sokkal oko‐
sabb porontyát.

Önhibáján kívül került kí‐
nos helyzetbe egy kolozsvári
angoltanár, aki semmi egye‐
bet nem tett, csupán az em‐
beri testrészek angol meg‐
nevezéseit tanítgatta a har‐
madikosainak, de az egyik
szülő nem tudta felérni ész‐
szel, hogy az angol „foot”,
azaz láb szó nem ugyanazt
jelenti, mint a román „fut”,
ami a közösülés vulgáris
megnevezése. A nem gyen‐
gén kretén anyukát szótárral
sem lehetett meggyőzni ar‐
ról, hogy a tanár nem obsz‐
cén szavakat tanít a gyere‐
keknek, hanem valóban ez
az angol neve a lábfejnek,
ezért hát panaszt emelt az
angoltanár ellen a marhája.

A tanfelügyelőség eljárást
indított annak kiderítésére,
hogy megalapozott‐e az
anyuka felháborodása. A pa‐
naszt – az érintett tanár sze‐
rint – azért veszik komolyan,

mert az illető mámi nemcsak
tehetős (mármint nem szel‐
lemileg, hanem anyagilag),
de magas beosztással is ren‐
delkezik egy helyi cégnél, és
szerteágazó kapcsolatai ré‐
vén árthat az iskolának.

A vegzált angoltanár a
fészbukján arra panaszko‐
dott, hogy a kialakult helyzet
miatt kollégái és tanítványai
összesúgnak a háta mögött,
és az egész cirkusz tönkre‐
teheti tanári karrierjét, da‐
cára annak, hogy tizenhété‐
ves pályafutása során soha
egyetlen panasz sem érkezett
ellene. Bevallása szerint a
stressz az egészségére is
rossz hatással van, valamint
a családját is befolyásolja.

Mit is lehetne hozzáfűzni
eme csodás történethez? Sok
mindent, de helyszűke miatt
csak egy ismert Karády‐slá‐
ger refrénjéből idézünk két
sort:
Hiába menekülsz, degeaba fuți,
A sorsod elől futni úgyse tucc...

Molnár Tibor

Törölné az uniós fordítók szóhasználatából a nőkre és
férfiakra utaló szavakat az Európai Parlament; a testület
decemberi iránymutatása (lásd „indicații prețioase”)
szerint a tolmácsoknak semleges szavakat kell hasz-
nálniuk a plenáris üléseken. Többek közt kiiktatnák a
beszédből a „mankind” (emberiség) szót, helyette a
„humanity” lenne használatos, ami ugyanazt jelenti,
de nem utal a nemiségre, genderkorrekt. Kerülnék to-
vábbá a tűzoltó „fireman” változatát is, helyette a „fire-
fighter”-t várják el, ami inkább tűzzel harcolót jelent,
de angolul nem hangzik ennyire hülyén. Száműznék
még a „stewardess”, vagyis légiutas-kísérő kifejezést
is, amiért az a nőnemre utal, helyette a nemsemleges
„flight attendant” (utaskísérő) lenne kívánatos.

Hóemberes pöcánia
Mivel egész éjjel havazott,
kora reggel hóembert épí-
tettünk. Íme az azt követő
események, kronológiai
sorrendben:

8:00 A hóember elkészült
8:10 Egy arra járó feminista
megkérdezte, miért nem
építünk hóembernőt is
8:15 Gyorsan építettünk
egy hóembernőt is
8:17 A szomszédasszony
panaszt emelt a hóembernő
nagy mellei miatt, mert sze‐
rinte tárgyiasítom a nőket
8:20 Egy közelben lakó me‐
leg pár is odajött, és picsog‐
ni kezdtek, hogy miért nem
két azonos nemű hóembert
építettünk
8:22 Egy transznemű fér‐
fi… akarom mondani nő…
szóval személy kérdőre
vont, hogy miért nem épí‐

tünk nemi identitás nélküli
hószemélyt
8:25 Idejött az utca végéből
a vegán házaspár is, és szóvá
tették, hogy a répa élelmi‐
szer, nem pedig hóemberek
dekorálására való
8:28 Lerasszistáztak, mert
a hóemberpárunk fehér
8:35 A szemben lakó musz‐
lim pasas követelte, hogy a
hóembernőre azonnal adjak
burkát
8:42 A szomszédasszony
ismét megjelent, és most a
seprűt kifogásolta a hóem‐
berasszony kezében, mert
szerinte ezzel a nőket a há‐
ziasszony‐szerepbe helyező
régi sztereotípiát erősítjük
8:43 Kiszállt a városi tanács
egyenlőségügyi bizottságá‐
nak elnöke, és kilakoltatás‐
sal fenyegetett, amennyiben
nem bontjuk le azonnal a

hóemberpárt, amelyre még
építési engedélyünk se volt
8:45 Megérkezett a BBC
híradójának stábja, és meg‐
kérdezték, hogy szerintem
mi a különbség a hóember
és a hóembernő között. „A

hógolyók” – feleltem, mire
leszexistáztak
9:00 A tévében mint felté‐
telezett rasszistát, homofó‐
bot és mások érzékenysé‐
gébe gázoló bűnözőt mu‐
togatnak, aki balhét kavar

a lakóhelyén ilyen súlyos
időjárás közepette
9:10 Jött egy nagy zuhé, és
szétverte az alkotásokat, a
sok degenerálttal együtt!

(internetes anyag alapján)
mt



Sneider Tamás, az újab‐
ban magát szociális nép‐
pártként meghatározó Job‐
bik elnöke, az Eger környéki
szkinhedmozgalom legen‐
dás alakja, akit 1992‐ben
felfüggesztett szabadság‐
vesztésre ítéltek egy cigány
férfi megverése miatt, saját
esküvőjén is nagyot alakí‐
tott. Hogy a nagyjelenetet
előre megrendezték, vagy
csak úgy spontán történt,
nem tudhatjuk, mindene‐
setre az ara szíveválasztottja
nyakában ülve többször is
náci karlendítéssel pózolt

a kamera előtt. 
Mindez még 2015‐ben

történt, nagyjából akkortájt,
amikor a Jobbik elnökének,
Vona Gábornak a fejéből
már kipattant az isteni szik‐
ra, a néppártosodás nagy‐
szerű gondolata, amely a
kezdete lehetett annak az
útnak, amely aztán később
a hanukaüdvözletben, még
később pedig a Spinoza Ház‐
ba szóló meghívásban öltött
testet.

De térjünk vissza Sneider
lakodalmához, amelyen
Vona Gábor akkori pártel‐

nök is jelen volt, s aki a ké‐
sőbb történtek függvényé‐
ben sem kérte számon a
Jobbik akkori alelnökén az
esküvői mutatványt. Sőt, a
2018‐as választási vereség
után Vona maga ajánlotta
Sneidert utódjául az immár
önmagát szociális néppárt‐
nak hazudó párt élére.

Említhetjük továbbá egy
másik korábbi alelnök, Szá‐
vay István még szintén friss
esetét, amikor is a Jobbik
még mindig a helyén lévő
parlamenti képviselője arról
beszélt, hogy előző este le‐
ütött egy nőt, aki „beszólt,
hogy nácibűz van”. „Én meg
leütöttem, hogy büdös zsi‐
dó! Pakk!” – mondta a szo‐
ciális néppártos a telefonba,
aki párttársának mesélve,
áldozatát kigúnyolva azt is
hozzátette: „Egy igazi ilyen
kampós orrú rohadék volt.”

A szociális néppárttá ala‐
kulás kezdeti időszakában
Kulcsár Gergely, a Jobbik
korábbi parlamenti képvi‐
selője azzal írta be nevét a
magyar politikatörténetbe,
hogy 2011‐ben beleköpött
a holokauszt áldozatainak
emléket állító Duna‐parti
cipőkbe, és horogkeresz‐
tekkel kívánt boldog új évet
a párt tagjainak. Egy másik
jobbikos honatya, Apáti Ist‐
ván a Szent Korona rádió‐
ban értekezett arról, hogyan
takarítaná el egy jobbikos
kormány a zsidó érdekkö‐
röket Magyarországról.
Merő véletlen vagy sem, ké‐
sőbb ugyanezt a derék job‐
bikost bízták meg azzal,
hogy a párt szóvivőjeként
hirdesse a néppártosodás
rögös útját. Egy másik,
ugyancsak emblematikus
arc, Gyöngyösi Márton je‐
lenlegi elnökhelyettes pedig
azt a gondolatot vetette fel,

hogy listázni kellene a zsidó
származású kormánytago‐
kat, és meg kellene nézni
azt is, hogy a parlamenti
képviselők között hányan
vannak olyanok, akik a ma‐
gyar mellett egy másik
(értsd: izraeli) állampolgár‐
ságot is cipelnek a vállu‐
kon.

Túl azon, hogy ennyi pél‐
da is bőséggel elegendő ah‐
hoz, hogy a szemünknek és
a fülünknek higgyünk in‐
kább, mint hamis próféták‐
nak, akik a Jobbik megté‐
réséről, megváltozásáról,
sőt szalonképességéről be‐
szélnek. De ha mégsem elég,
akkor idézzük fel a párt ket‐
tős beszédét Simicska Lajos
kapcsán is. Vona Gábor
2012‐ben még bizottság fel‐
állítását követelte az Or‐
szággyűlésben, hogy vizs‐

gálják ki Simicskáék „kétes
ügyeit”, na és persze a tőle
megszokott elánnal akarta
kiszabadítani „a kormányt
ennek a körnek a csapdá‐
jából”. Öt évvel később, a
választási kampányra ké‐
szülve a Jobbik elnöke már
„Főnöknek” nevezi a Jobbi‐
kot támogató oligarchát. 

Úgy tűnik, minél több
olyan tény lát napvilágot,
amely a Jobbik antiszemita,
sőt nyíltan nácipárt jellegét
erősíti, annál inkább von‐
zódnak hozzá a magyaror‐
szági „demokratikus pár‐
tok”. Sőt, most már nem
csupán a pártok keresik a
Jobbik kegyét, hanem tár‐
sadalmi mozgalmak is meg‐
próbálják szalonképessé
maszkírozni. És közben ter‐
jed a nácibűz…

Bán Károly
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NÁCIBŰZ
ÚGY TŰNIK, MINÉL TÖBB OLYAN TÉNY LÁT NAPVILÁGOT, AMELY A JOBBIK ANTI-
SZEMITA, SŐT NYÍLTAN NÁCIPÁRT JELLEGÉT ERŐSÍTI, ANNÁL INKÁBB VONZÓDNAK
HOZZÁ A MAGYARORSZÁGI „DEMOKRATIKUS PÁRTOK”

Sneider Tamás
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Kisiklott a lesikló c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Megmenekült a lavinától, erre beleesett a tóba! 
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Az Active 7 az első találkozón a csíkszeredai NKSZ‐t
fogadta, amelyet 35 – 19‐re győzte le, majd 18.30‐tól
órától a VSK Csíkszereda ellen is diadalmaskodott 36 –
19 arányban. 
Íme, az eredmények:
Marosvásárhelyi Active 7 – Csíkszeredai NKSZ 35 – 19 (21 – 8)
Szentegyháza – Szováta 33 – 30  (19 – 12)
Sepsiszentgyörgy – Zetelaka 31 – 28  (14 – 12)
Csíkszeredai VSK – Székelykeresztúr 34 – 27  (16 – 11)
Csíkszeredai NKSZ – Zetelaka 19 – 31  (8 – 15)
Szentegyháza – Sepsiszentgyörgy 28 – 37  (15 – 20)
Székelykeresztúr – Szováta 37 – 29 (19 – 17)
Marosvásárhelyi Active 7 – Csíkszeredai VSK 36 – 19 (17 – 9)

Éllovasként vezetik a tabellát

Ezzel az újabb kettős győzelemmel a marosvásárhelyi
alakulat éllovaskét vezeti a tabellát az eddig megszerzett
24 pontjával, hiszen a 2015 – 2016‐os bajnoki idény első
négy tornáján mind a nyolc találkozót megnyerte (gólarány
296 – 196). 

Az Active 7 kerete a következő volt a teremtornán:
Zsók Gyöngyvér, Margareta Iambor és Babo Melinda –
kapusok; Moldovan Anna Mária (csk.), Biró (Peres) Zita,
Orbán Mária, Loredana Conțiu, Dan (Rendes) Melinda,
Andrea (Halász) Iuga, Bab Timea, Biro (Kádár) Kinga –
mezőnyjátékosok. 

Vasilescu (Gergelyfi) Erzsébet, Marina (Bucur) Cerghizan,
Veronica Ormenișan és Marie Dreger objektív okok miatt
nem vehettek részt játékosként a rendezvényen. 

Sikeres volt az Active 7 
teremtornája Marosvásárhelyen
Fennállása óta ötödik teremtornáját szervezte meg
hazai pályán (az elsőre Szovátán került sor 2014-
ben) a Marosvásárhelyi Active 7 amatőr kézilabda-
együttese, amely a Hargita megyei bajnokságban sze-
repel. A mérkőzéseket a Szász Albert Sportlíceum
pályáján játszották február 20-án, vasárnap. 

Egykori-jelenlegi 
kézilabdások is 
követték a 
mérkőzéseket

A teremtornán jelen volt
néhány hajdani játékos és
edző, akiknek közük volt a
kézilabdához városunkban.
Így az Active 7 együttesének
drukkolt többek közt Bu‐
karest József, helyi VSK‐csa‐
patának tanácsadója, a
Mureșul volt élvonalbeli csa‐
patának vezetőedzője; Bá‐
lint Julianna, a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum testnevelő

tanárnője, egykori kézilab‐
dázó; Németh Enikő (szin‐
tén korábbi helyi kézilab‐
dázó), Kozma Emőke (az
Active 7 volt játékosa), va‐
lamint a hajdani Mureșul
két valamikori játékosa,
Kozma Tünde és Elena Stro‐
ia is. Utóbbi az Active 7‐
ben játszó kedvencét, Biro
(Kádár) Kingát egy füsst‐
réninggel ajándékozta meg,
amelyet még ő az 1994–
1995‐ös idényben Olaszor‐
szágban hordott, amikor az
EOS  Siracusa légiósa volt.

Nyilatkozatok

Elena Stroia 
(ex-Mureșul, Chimistul,
Rulmentul, Siracusa és
Kisvárda)

– Mindamellett, hogy 38
éves koromban hagytam abba
a kézilabdát, 2018-ban, azaz
56 évesen én is részt vettem
az Active 7 néhány edzésén,
de a túlsúlyom és az elhaszná-
lódott csontozatom miatt nem
tudtam folytatni. Gratulálok
az Active 7-tagjainak, hogy él-
lovasok a bajnokságban, meg-
érdemlik, hogy harmadszorra
is bajnokok legyenek!

Fehér-fekete csapatkép az 1992-es országos nagyifi bronzérem megnyerése előtt. Felső sor, balról
jobbra: Kulcsár Maria másodedző, Anamaria (Bucur) Cerghizan, Crișan Imola, Miklós Melinda,
Kulcsár László vezetőedző, Alina (Milășan) Ința, Oana Daniela Todea, Bálint Andrea, Biró (Peres)
Zita és Soó Kálmán segédedző. Alsó sor, balról jobbra: Tóth Melinda, Csizmadia Enikő, Nagy
Tünde, Daniela Oltean, Monica Graur, Dan (Rendes) Melinda, Daniela (Tulbure) Covrig és Alunița
Câmpean.
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A bajnokesélyes és kétszeres
bajnok Active 7, a Hargita me-
gyei női kézilabda-bajnokság
éllovasának egyik kiválósága,
a 44 éves Dan (Rendes) Me-
linda az együttes talán legré-
gebbi játékosa. Melinda, aki
gyógymasszőrként dolgozik
városunkban, a minap a sport-
pályafutásáról, családjáról és
hivatásáról mesélt. 

Röplabdázóból lett kézilabdázó

– A nyolcvanas évek közepén
röplabdáztam a néhai Grün Lász‐
ló edzősége alatt, majd 1987‐
ben Marina Kulcsár kézilabda‐
edzőnőnek köszönhetően kerül‐
tem a hajdani ISK‐hoz, ahol idő‐
vel férje, Kulcsár László (Kuli)
és Peteley Mária voltak az ed‐
zőim. Itt megjegyzem, hogy már
az általános iskolai évek alatt
Soó Kálmán (egykori 17‐es Ál‐
talános Iskola) szerettette meg
velem a kézilabdát, majd a líce‐
umi évek során az egykori köny‐
nyűipari szakközépiskolában
(MIU) Haller István volt az ed‐
zőm, míg a Mureșulnál Gogu
Ștrec is egyengette az utamat. 

1992‐ben az ISK‐tól az akkori
B‐osztályos Elektromaroshoz ju‐
tottam, ahol 1996‐ig játszottam,
addig, amíg lányunkkal, Edinával
terhes nem lettem. Amúgy a röp‐
labdázással párhuzamosan a né‐
hai Szász Alberthez jártam atle‐
tizálni a Bolyai‐pályára. A hajdani
mester saját gyerekeként tekin‐
tett rám, szerettem vele edzeni. 

– Mikor kerültél a Mureșulhoz?
– 2000‐ben a felbomlott Elekt‐

romarostól többedmagammal
(Angela Bloj, Adriana Bărbat,
Maria Avram stb.) kerültem a
Mureșulhoz, de ott csapattársam
volt még többek közt Biró And‐
rea, Kádár Kinga, Simó Kinga,
Tóth Zsuzsa, Blaj Teodora, Precup
Klára és Liana Costea is. 

Országos ezüstérmes 
volt az ISK színeiben

– 1992-ben az akkori ISK na-
gyifi együttesének voltál tagja,
amely országos bronzérmes lett,
ezzel megszerezvén a marosvá-
sárhelyi kézilabda utolsó nagy
sikerét ifjúsági szinten. Kik al-
kották az akkori csapatot?

– Az 1992‐es generáció tagjai
Vásárhely, vagy a környező te‐
lepülések általános iskoláiban
ismerkedtek meg a kézilabda
alapszabályaival – köztudott,
hogy akkoriban még szerveztek
iskolán belüli és iskolák közötti
kézilabda‐bajnokságokat –, majd
az ISK és a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum alakulataiban, Kulcsár
László és Peteley Mária edzők
kezei között formálódtak. Töb‐
ben közülük már akkor több ha‐
zai kézilabdatornán bemutat‐

koztak, ahol kellő tapasztalatra
tettek szert. Az akkori együttes‐
ben szerepelt többek közt
Alunița Câmpean, Dósa Emőke,
Crișan Imola, Dana Almășan,
Tóth Melinda, Daniela (Tulbure)
Covrig, Alina (Mileșan) Ința, Ana‐
maria (Bucur) Cerghizan és Biró
(Peres) Zita is. 

Visszaemlékszem, hogy 1992.
június 12‐én a bukaresti Cișmigiu
parkban lévő sportcsarnokban
került sor az országos tornára,
amelyen többek közt Nagyvárad,
Fogaras, Nagyszeben, Bukarest
és Nagybánya legjobb nagyifjú‐
sági kézilabdacsapatai vettek
részt. Az ISK az elődöntőben a
későbbi bajnok nagybányaiak
ellen vesztett, így aztán csak a
kisdöntőben léphettünk pályára,
ahol ádáz küzdelemben nyertük
meg a bronzérmet. 

– Azon játékosok közül idővel
kik lettek az Active 7 tagjai?

– Akkor a csapat játékosai
szétszéledtek, egyesek más helyi
alakulatoknál (Mureșul, Elekt‐
romaros, Armedica) folytatták
a kézilabdát, voltak, akik abba‐
hagyták a versenysportot, de
néhányan közülük 2011‐ben új‐
rakezdték a Gedeon Richternél,
amely Active 7‐re keresztelődött.
Jómagam, Biró (Peres) Zita, Ana‐
maria (Bucur) Cerghizan, Alunița
Cîmpean, Dana (Tulbure) Covrig
és Alina (Mileșan) Ința társasá‐
gában, kezdtem újra, de közül
már csak az első három tagja az
Active 7‐nek. 

Példaképe 
Biró (Fejér) Zita Csilla

– Ki volt a helyi kézilabdasport-
ból a kedvenced?

– Biró (Fejér) Zita Csilla, a
Mureșul hajdani balszélsője. Rá
mindig példaképként tekintet‐
tem, nagyon tetszett a játéka, ő
szeretette meg velem a kézilab‐
dát. Visszaemlékszem, hogy
édesapám a valamikori Elekt‐
romarosnál dolgozott, és minden
hazai futball‐, illetve kézilabda‐
mérkőzésre bérlete volt, én meg
alig 10‐12 éves kislányként jelen
voltam szinte minden itthoni
összecsapáson. A néhai édes‐

anyámat kértem meg sokszor,
hogy piros szegfűt vásároljon
nekem, azt pedig a mérkőzések
végén kedvencemnek adtam át... 

– Az Active 7‐el két bajnoki
címet nyertetek – 2016‐ban és
2018‐ban –, de az idén is közel
álltok a harmadik cím megnye‐
réséhez. Hogyan látod a pont‐
vadászatot, miután ma újabb két
találkozót nyertetek meg az Ac‐
tive 7 által rendezett hazai te‐
remtorna során?

– A negyedik teremtorna után
is veretlenek maradtunk, azaz
24 pontot szereztünk a 8 győ‐
zelmünknek köszönhetően. Re‐
mélem, hogy újra bajnokok le‐
szünk, erre minden esélyünk
megvan!

Lánya, Edina gyógytornász lesz

– Ha jól tudom, húgod, Enikő
is kézilabdázott...

– Igen, ő is az egykori ISK‐
ban játszott, ahol négy éven ke‐
resztül volt a korosztályos együt‐
tesek tagja. 

– Lányotok, Edina is sportolt?
–  Igen, ő 6 évet vízilabdázott.

Idővel Szegedre hívták játszani,
de ő nem ment, majd abbahagy‐
ta. Edina gyógytornásznak ké‐
szül, az idén végez a MOGYE‐n,
így keresztanyja, Biró (Fejér)
Zita Csilla nyomdokain halad.
Itt megjegyzem, hogy családom
– párom, Csaba és lányunk, Edina
–, mindig mindenben támogattak
engem, és büszkék is rám.

– Jelenleg mivel foglalkozol?
– A nagyszebeni Lucian Blaga

Sportegyetemen sportszakon vé‐
geztem, aztán a Petru Maior
Egyetemen pszichopedagógiai
szakon mesteriztem. Jelenleg
gyógymasszőrként, reflexológus‐
ként dolgozom a helyi Pretty
Woman cégnél, ahol főleg terá‐
piás kezelésekkel foglalkozom,
de elmondhatom, hogy sokan
jönnek hozzám különböző egész‐
ségügyi problémákkal. Így a
sport a mai napig is megmaradt
hobbiként is és hivatásként is
az életemben...

Czimbalmos Ferenc Attila

Kozma Tünde 
(ex-Mureșul és Sepsiszentgyörgy)

– Nagyon kedvelem az Active 7-csapatot,
én is köztük szeretnék lenni a pályán, csak
sajnos a térdproblémáim miatt erre nincs
lehetőségem, ugyanakkor a munkahelyem
miatt sem tudnék azedzéseken részt venni.
Szeretem a lányokat, mert küzdenek, jó a
hangulat a csapaton belül, jól esik nézni
őket játszani! Büszke vagyok rájuk! 

Az Active 7 új edzője Biró (Peres) Zita

A jelenleg 72 éves Kulcsár László egész‐
ségi állapota miatt már egy jó ideje nem
az Active 7 edzője, így az együttes felké‐
szítésével leginkább Biró (Peres) Zita és
más csapattagok foglalkoznak. A sport‐
egyetemet végzett Biró az idén a MOGYE
keretén belül utolsó éves mesteris, emellett
a Szász Albert Sportlíceumnál kézilabda
szakos testnevelőtanár. – A Sportlíceumnál
Alina Muntean, Vizi József, Vlad Dăndărău
és Claudiu Cociș a kollegáim kézilabda
szakon, ahol célunk, hogy sok ügyes és
tehetséges gyerekkel szerettessük meg a
kézilabdát. A gyerekek, akik itt járnak is‐
kolába, ingyen sajátíthatják el a kézilabda
tudományát, sőt az edzésekre is délelőt‐
tönként kerül sor, ami nagy előny szá‐
mukra – mondta el Biró. 

Biró egyébként csapattársával, Mol‐
dovan Anna Máriával az Active 7 keretén
belül is tart kézilabdaedzéseket, ahol
2010‐, 2011‐, 2012‐es, valamint 2006‐
os, 2007‐es, 2008‐as és 2009‐es gyere‐
keknek oktatják a kézilabdát. 

– A kisebb korosztályú gyerekek szá‐
mára játékosan szerettetjük meg a sport‐
ágat, de ugyanakkor a mozgásra, a fe‐
gyelemre is hangsúlyt fektetünk, idővel
pedig a csapatszellemre meg a játék alap‐
szabályaira is összpontosítunk. Ügyes,
mozgékony, kézilabdázni vágyó gyere‐
keket (fiúkat és lányokat) várunk a Szász
Adalbert Sportlíceumhoz, az érdeklődő
szülők a 0744/172.653‐as számot tár‐
csázva léphetnek kapcsolatba velünk.  

Az Active 7 legújabb 
tagja Bab Timea

– A Kolozsváron vegyészmérnöki ok‐
levelet szerzett 24 éves Bab Timea – aki
jelenleg technológusként dolgozik Ma‐
rosvásárhelyen a Gedeon Richternél – ,
a következőket mondta el a Központnak
eddigi sportpályafutásáról:

– Az egyetem elvégzése után egykori
csapattársamon, Loredana Conțiun ke‐
resztül kerültem az Active 7‐hez, akivel
a Sportiskolánál, a Transilvaniánál és a
Mureșulnál játszottam egykoron. Én az
elemi osztályos éveimben asztaliteni‐
szeztem az ISK‐nál Romeo Lupașcu, Ung‐
vári Imola és Gáspár Cecília edzősége
alatt, majd negyedik osztályos koromban
kezdtem el kézilabdázni, amikor a volt
2‐es Általános Iskolában Marina Kulcsár
fedezett fel. Végül szakítottam az aszta‐
litenisszel és folytattam a kézilabdát. 

Nagyon örvendek, hogy az Active 7
tagja lehetek, hiszen jó a társaság, kelle‐
mes a hangulat a csapaton belül, és a
legfontosabb, hogy az idősebb játékosok
tapasztalata, technikai tudása a fiatalab‐
bak gyorsaságával ötvöződik – mondta
el Bab Timea. 

Czimbalmos Ferenc Attila

Gyógymasszőrként is befutott Dán Melinda 
a helyzet magaslátan
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Ez a tíz leginkább 
függőséget okozó étel 

Függőségről beszélünk, leggyakrabban az alko-
hol-, drog-, telefon-, esetleg koffeinfüggőségről
esik szó, annak ellenére az ételfüggőség is gyakori
probléma. Mindannyian ismerjük az érzést, hogy
bár tudjuk egy élelmiszerről, mennyire egész-
ségtelen, mégis megvásároljuk és elfogyasztjuk.
A Care2 egy olyan friss kutatásról számolt be,
amelyben a leginkább függőséget okozó ételekre
voltak kíváncsiak, így született meg egy top 10-
es lista.  

A Michigan Egyetem kutatói, valamint a Columbia
Egyetem New York‐i Elhízáskutató központja által
végzett felmérés megállapította, hogy bizonyos ételek
örömhormonokat szabadítanak fel az agyban, így
ezek fogyasztásától jól érezzük magunkat, a hatásuk
ráadásul azonnali. Ezek a hormonok blokkolják a
teltségérzetet, így többet eszünk ezekből az ételekből,
mint amennyit egyébként ennénk. 

Ahhoz, hogy kiderítsék a kutatók, melyek a legin‐
kább függőséget okozó ételek, 120 egyetemi hallgatót
és 400 felnőtt embert vontak be a vizsgálatokba. A
felmérésben résztvevők egy kérdőív során 35 kü‐
lönböző étellel kapcsolatban válaszoltak a kérdésekre.
A válaszok alapján az alábbi sorrend alakult ki: pizza,
csokoládé, chips, kekszek, fagyi, hasábburgonya, sajt‐
burger, üdítő, torta, sajt. 

Öt tipp a függőség legyőzésére bevásárláskor 
‐ Ne menjünk éhesen bevásárolni! 
‐ Bevásárlás előtt írjunk listát és szigorúan ra‐

gaszkodjunk hozzá! 
‐ A szupermarketben kerüljük a függőséget okozó

ételek polcait! 
‐ A függőséget okozó ételeket helyettesítsük egész‐

ségesebb alternatívákkal: készítsük mi magunk pizzát
teljes kiőrlésű lisztből, a hasábburgonyát készítsük
édesburgonyából a sütőben, fogyasszunk étcsokoládét
csokoládé helyett. 

‐ Menjünk kísérővel vásárolni, akit kérjünk meg
arra, hogy ne engedje ezeket az ételeket a kosa ‐
runkban landolni.   Forrás: nlcafe.hu

Ugyanígy, a Leon Festin‐
ger kognitív disszonanciá‐
nak,  új alternatívának is le‐
hetnek előnyös vonatkozá‐
sai, például, valamivel többet
fizetnek, és jobb esély van
a szakmai előmenetelre;
ugyanakkor a jelenlegi cég‐
nél is messzebb van, ezért
még korábban kellene fel‐
kelnünk reggelente, ráadásul
a napi munkaidő is hosszabb
1‐2 órával. Nem könnyű
döntés! Minél tovább halo‐
gatjuk a döntést, annál fe‐
szültebbé válunk, különösen,
ha határidőhöz kötött, és
visszavonhatatlan a válasz‐
tandó alternatíva közel azo‐
nos előnyökkel és hátrá‐
nyokkal rendelkezik. Minél
több érzelmi tényező tarkítja
a döntéseinket, annál bo‐
nyolultabb a dolgunk, a jól
megragadható, racionális
érvek ugyanakkor átlátha‐
tóbbá teszik a választásun‐
kat.

Ezek erőteljes szorongást
generálnak bennünk, ezért
arra törekszünk, hogy fel‐
oldjuk őket, vagyis csök‐
kentsük a bennünk kelet‐
kezett disszonanciát. A fenti
példából kiindulva, az ne‐
hezíti leginkább a dönté‐
sünket, hogy mindkét vá‐
lasztási lehetőségünknek
vannak pozitív és negatív
aspektusai is, épp ezért nem
tudjuk egyszerűen mérlegre
tenni őket. Mennyivel köny‐
nyebb lenne egy egyértel‐
műen jó és egy kifejezett
rossz helyzet közül válasz‐
tanunk! Viszont a legfonto‐
sabb döntéseink rendszerint
sokrétűek és bonyolultak.

Sokat segít, ha tudjuk sú‐
lyozni a szempontjainkat.

Ha már döntöttünk, akkor
viszont a következő lehető‐
ségeink maradnak az új
helyzettel való megbarát‐
kozásra:

1. A rosszabbik, ha a vá‐
lasztott alternatívánk nega‐
tív tulajdonságai miatt bosz‐
szankodunk, és közben eset‐
leg még fel is nagyítjuk a
másik alternatíva pozitív ol‐
dalait – amiről már lema‐
radtunk. Ez felér az önmar‐
cangolással.

2. Kegyesebb lehetőség,
ha a választott helyzet po‐
zitív oldalára fókuszálunk,
elegánsan szemet hunyva a
hátrányai fölött, és a másik
helyzet negatívumait emel‐
jük ki, amelyek már nem
nyomasztanak többé. 

Mindkettő a helyzet el‐
torzított észlelését eredmé‐

nyezi, aminek a második
esetben önvédő funkciója
van – szemben az önmar‐
cangolással. 

3. Látjuk továbbra is
mindkét lehetőség pozitív
és negatív vonatkozásait,
ugyanakkor igyekszünk eze‐
ket integrálni magunkban,
próbálunk megbarátkozni
azzal a ténnyel, hogy lehe‐
tetlen minden szempontból
tökéletes megoldást találni. 

Rövidtávon a figyelmünk
fókusza fogja meghatározni,
hogy elégedettek leszünk‐
e a döntéseinkkel, hosszú‐
távon pedig a tapasztalata‐
ink. Időben és érzelmileg
kellően eltávolodva a kiin‐
duló helyzettől már tisztáb‐
ban fogunk mérlegelni, hisz
nem nyomaszt a döntés sür‐
gető ereje. 

Gál Erika Noémi

A döntéshelyzeteinkből fakadó ambivalencia
Rossz érzéseket nem csak a külső tényezők válthatnak ki belőlünk, hanem a
saját belső gondolataink és érzéseink is elbizonytalaníthatnak és/vagy feszültté
tehetnek minket. Ilyenkor ambivalenciát élünk át.  A döntéshelyzetek gyakran
váltják ki belőlünk, különösen, ha a két vagy több Ha például munkahelyváltáson
gondolkozunk, a váltás mellett szólhat, hogy kevés a bérünk és elég távol van a
cég az otthonunktól, ezért sokat kell utaznunk; ugyanakkor megvannak az előnyei
is: jó a munkaközösség és kifejezetten szeretjük az elvégzendő munkánkat.


